Sorg- og begravelseskultur.
Hvad er de pårørendes behov?

Forord
Med denne folder præsenterer Stenhuggerlauget i Danmark
en række anbefalinger til hvordan kirkegårde bedst muligt
imødekommer de pårørendes behov. Anbefalingerne i
denne folder er et kort resumé af en større erhvervspsykologisk undersøgelse, som har inkluderet 70 individuelle interviews og dialoginterviews med to fokusgrupper. Hele
undersøgelsen kan downloades fra Stenhuggerlaugets
hjemmeside:
www.stenhuggerlauget.dk

Stenhuggerlauget vil gerne invitere menighedsråd og kirkegårdsledelser til debat og dialog om undersøgelsens resultater. Vi deltager gerne i møder for at præsentere undersøgelsen. Kontakt os for at aftale et møde:
info@danskbyggeri.dk

Ole Buchhave Grage
Oldermand for Stenhuggerlauget i Danmark

Hovedresultater. Det efterspørger de pårørende

Et intimt rum
Det skal sikres, at den afdøde har et beskyttet hvilested og
at den besøgende kan være uforstyrret, ved:
2 at bevare og integrere den gamle træbevoksning
2 at plante beskyttende træer, hække og buske
2	at etablere mindre gravstedsenheder – frem for lange,
stereotype gravrækker
Individualitet
Der skal tages hensyn til den afdøde som en individuel og
særlig person ved:
2 individuel udformning af grav, beplantning og gravsted
2	plads til individuelle sorghandlinger (lægge blomster,
sætte lys mv.)

Mulighed for at kirkegården passer graven
De økonomiske omkostninger og arbejdet med pasning af
gravstedet føles ofte som en belastning og bruges som argument for at vælge et anonymt gravsted, skov- og urnegravsted:
2	De efterladte skal have mulighed for at vælge et gravsted, der er nemt at passe
2	Visse pasningsydelser skal indgå i grundprisen
Et sted at sidde ned
De besøgende skal have et sted til stille, ’ustresset’ erindring og eftertanke. Det er vigtigt at der etableres siddepladser i nærheden af gravstedet.
Overskuelige omkostninger
Køb og pasning af gravstedet skal være til at betale.

Eksempler

Det intime rum er bevaret. Plads til individuel udformning af grav. Et sted at sidde ned

Når det intime rum mangler

Bestil et kort indlæg eller foredrag
Er dette emne relevant for jeres kirkegård? Få nye idéer og
ny inspiration. Sæt emnet på dagsordenen for næste møde
i menighedsrådet og invitér Stenhuggerlauget i Danmark til
at komme med en kort præsentation, som kan danne udgangspunkt for den videre debat.

Kontakt os på info@danskbyggeri.dk eller 72 16 00 00.
Få mere information
Download den fulde rapport på
www.stenhuggerlauget.dk

Stenhuggerlauget i Danmark er identisk med
Stenhuggersektionen under Dansk Byggeri.
Stenhuggerlauget i Danmark henvender sig til
stenhuggere og virksomheder med hel eller
delvis industriel stenproduktion som forretningsgrundlag.
www.stenhuggerlauget.dk
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